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Warszawa, 8 kwietnia 2022 r.
Uczestnicy KDPW

dot. prac projektowych mających na celu dostosowanie KDPW do standardów AMI-SeCo
Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do pisma SCP/ZW/8/2021 z dn. 30 września 2021 r. dotyczącego zmian w systemach
informatycznych KDPW i KDPW_CCP oraz do pisma BRB/ZW/27/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. , w związku
z prowadzonymi w Krajowym Depozycie pracami projektowymi w zakresie dostosowania do
standardów AMI-SeCo dotyczących obsługi zdarzeń korporacyjnych (AMI-SeCo Standards for
Corporate Actions), w ramach Single Collateral Management Rulebook for Europe (SCoRE), uprzejmie
informuję, że szczegółowe informacje dotyczące planowanych w tym zakresie zmian dostępne są na
witrynie KDPW pod adresem:
http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/corporate_actions/SCoRE/Strony/Korespondencja.aspx
Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na zadane w pkt. 2.2.2, 3.2.12 i 3.2.13 dokumentu pytania
dotyczące preferowanego przez Państwa podejścia do niektórych szczegółowych zagadnień będących
jego przedmiotem. W przypadku tych zagadnień ostateczne rozwiązanie, które zostanie przyjęte przez
KDPW, uważamy za nadal otwarte, chcielibyśmy aby decyzja w tym zakresie uwzględniała Państwa
preferencje. Jeżeli ostateczne rozwiązanie będzie wymagało zmiany treści dokumentu, o takiej zmianie
poinformujemy Państwa w odrębnym piśmie. Jednocześnie prosimy o odpowiedź na zadane pytania
w terminie do 30 kwietnia b.r. na adres: BRB@kdpw.pl.
Zgodnie z wstępie uzgodnionym harmonogramem, Krajowy Depozyt planuje udostępnienie
środowiska testowego i rozpoczęcie testów z Państwa udziałem etapowo, począwszy od marca 2023
r. Termin wdrożenia projektowanych zmian: 20 listopada 2023 r.
Jednocześnie informuję, że prace projektowe w zakresie dostosowania do standardów AMI-SeCo
dotyczących fakturowania (AMI-SeCo Standards for Billing Processes) zostały wstrzymane ze względu
na brak kluczowych dla ich realizacji międzynarodowych ustaleń dotyczących finalnej wersji
komunikatu camt.077 zgodnej z normą ISO 20022. O wznowieniu prac poinformujemy bezzwłocznie w
odrębnym piśmie. Sygnalizujemy, że ostateczne podejście KDPW do wykorzystania komunikatu
camt.077 będzie zależne od uzgodnień w zakresie fakturowania z wykorzystaniem systemu KSEF.
Przypominam, że plany adaptacyjne KDPW do standardów AMI-SeCo, precyzujące m.in. zakres prac
oraz wstępne ustalenia dotyczące harmonogramu prac, zostały uzgodnione w ramach Krajowej Grupy
Interesariuszy AMI-SeCo (Ami-SeCo NSG_PL).
Dokumentacja prac grupy, w tym aktualne plany adaptacyjne, dostępna jest na witrynie:
http://www.kdpw.pl/pl/KDPW/wspolpraca/AMI-SeCo-NSG_PL/Strony/default.aspx

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ulicy Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000081582, NIP 526-10-09-528,
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kierowanie zapytań mailowych na adres:
BRB@kdpw.pl
Z poważaniem,
Leszek Kołakowski
Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu

2/2

